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1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Geometria Analítica

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: ICENP
32102 Período/Série: 2º Turma: MN/MI

Carga Horária: Natureza:
Teórica: 60 Prática: 0 Total: 60 Obrigatória:( X) Optativa:( )

Professor(A): Tânia Maria Machado de carvalho Ano/Semestre: 2022/2
Observações:  
 
2. EMENTA
Vetores no plano e no espaço; Retas no plano e no espaço; Planos; Posições relativas
entre retas; Posições relativas entre retas e planos; Posições relativas entre planos;
Distâncias e ângulos; Coordenadas polares; Cônicas; Superfícies quádricas.
3. JUSTIFICATIVA
A disciplina fornece uma interpretação geométrica necessária ao bom entendimento
de diversos conceitos matemáticos e conceitos da física. A importância da disciplina
segue do fato de que todos os conceitos servirão de apoio às demais disciplinas do
curso, como por exemplo, Cálculo Diferencial e Integral e outras.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Usar a álgebra de vetores para o estudo da Geometria Plana e Espacial.
Objetivos Específicos:
Trabalhar conceitos de Vetores, Retas, Planos, Distâncias, Cônicas, Coordenadas polares,
Quádricas e outras superfícies.
5. PROGRAMA

1. VETORES
1. Noção Intuitiva.
1. Operações.
1. Vetores no Plano.
1. Vetores no Espaço.
1. Produto Escalar.
1. Produto Vetorial.

2. RETAS E PLANOS
2. Equação vetorial e equações paramétricas de uma reta.
2. Equações simétricas e equações reduzidas de uma reta.
2. Ângulo entre duas retas.
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2. Posições relativas entre duas retas.
2. Equação vetorial e equações paramétricas de um plano.
2. Equação geral do plano.
2. Vetor normal a um plano.
2. Ângulos.       
2. Intersecções.

3. DISTÂNCIAS
3. Distância entre dois pontos.
3. Distância de ponto a reta.
3. Distância de ponto a plano.
3. Distância entre duas retas.
3. Distância entre reta e plano.
3. Distância entre dois planos.

4. CÔNICAS
4. Reta, circunferência, elipse, parábola e hipérbole.
4. Seções cónicas.
4. Translação e rotação de eixos.

5. QUÁDRICAS E OUTRAS SUPERFÍCIES
5. Superfícies quádricas (forma reduzida).
5. Superfícies esféricas.
5. Superfícies cilíndricas.
5. Superficies cônicas.

6. METODOLOGIA

As aulas presenciais ocorrerão às segundas (20:50 – 22:30)  e quartas feiras (19:00-20:40).

As aulas serão aulas expositivas, com exemplos ilustrativos utilizando dos recursos de quadro, giz
e outras ferramentas apropriadas (vídeos e datas-show por exemplo) com participação ativa dos
alunos.

Serão realizadas aulas de exercícios para revisar o conteúdo visto e pré-avaliar o entendimento do
conteúdo ministrado.

Será utilizada a plataforma Teams, como auxiliar, para disponibilizar tarefas e materiais de aula.

Deverão ser reservadas 4 aulas para atividades de recuperação na última semana do
cronograma.

6.2. Atividades complementares

Serão disponibilizadas ao longo do curso 07 Tarefas compreendidas por consulta e estudo
individual do material didático-pedagógico (notas de aula, textos, vídeos, slides)
disponibilizados por meio da plataforma e/ou via email. As tarefas poderão ser seguidas de
questionários de averiguação de cumprimento de tarefa sobre conteúdo do material
disponibilizado.
As Tarefas (e os materiais pedagógicos relativos a elas) serão depositadas e acessadas na
plataforma Microsoft Teams e/ou enviadas por email e/ou estabelecidas durante as aulas
presenciais.
Poderão, sem prejuízo do cronograma, a critério do professor, sob solicitação dos alunos,
ocorrer atividades extras, individuais ou coletivas, fora dos horários estabelecidos, para
auxílio e/ou dúvidas referentes às atividades.
Poderão, sem prejuízo do cronograma, a critério do professor, serem reservadas aulas
destinadas a apresentações de trabalhos e seminários por parte dos alunos.
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7. AVALIAÇÃO

A avaliação será feita por intermédio de três provas escritas P1, P2 e P3, valendo 25, 30 e 25
pontos, respectivamente, 08 tarefas (1,5 pts por Tarefa – totalizando 12 pontos), um trabalho (4
pontos) e 4 pontos serão disponibilizados por meio de tarefas de participação, as quais poderão
ser realizadas durante as aulas presenciais ou como atividades extra-classe.

A não realização de qualquer uma das atividades referidas anteriormente implicarão na não
obtenção dos respectivos pontos.
Questionários e/ou exercícios não respondidos (resolvidos) implicarão na perda dos
respectivos pontos a eles atribuídos.
A não entrega das tarefas na data determinada implicará em nota 0 na tarefa.
 A quantidade de horas dedicadas ao estudo dos materiais didático-pedagógicos
disponibilizados pelo docente é de inteira responsabilidade do discente.
Cada prova (incluindo o exame de recuperação) poderá ser composta por questões
objetivas, de múltipla escolha e/ou questões dissertativas.
As provas serão realizadas no modo presencial.
Nos dias de prova não será permitida a entrada na sala de aula após meia hora do início da
prova e não será permitida a saída da sala antes de meia hora do início da mesma. Durante
a prova o uso de calculadoras não será permitido, salvo em algumas exceções em que o
professor julgar necessário. Também não será permitida a utilização de celulares.

A nota final (N) de cada aluno será calculada de acordo com a fórmula:

N=(P1+P2+ P3+TA+TR+PA ), onde P1, P2, P3  são as notas de cada prova; TA a soma total das
notas das tarefas; TR  a nota do trabalho (ou seminário) e PA a soma total dos pontos de
participação distribuídos ao longo do semestre. Se N ≥ 60 o aluno será aprovado.

7.1.  RECUPERAÇÃO

 O aluno que não atingir N=60 poderá desenvolver atividades de recuperação e poderá fazer um
exame final de recuperação, no valor de 100 pontos, desde que tenha participado de, no mínimo,
70% das atividades do curso (aulas e tarefas). O exame final versará sobre as matérias nas quais
o aluno não obteve bom aproveitamento, a critério do professor.  Nesse caso, serão considerados
aprovados os alunos que obtiverem nota maior ou igual a 60 (sessenta) no exame, sendo que,
nesse caso o aluno será aprovado com nota N=60.
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9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Referência: Processo nº 23117.000733/2023-37 SEI nº 4241540
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